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. اتیقوم الناس ببیع وشراء المنتجات؛ نظرا ألن لدیھم رغبات واحتیاج
فھل تتذكرون ما یحتاجھ األنسان للبقاء على قید الحیاة؟

الماءالطعام

المسكن



.  وتدخل مكسبات الطعم ضمن فئة األطعمة
ھل نحتاج إلى مكسبات الطعم ھذه من أجل البقاء؟

أم أننا نرغب في إضافتھا فقط لتناول أطعمة لذیذة المذاق؟

اءمكسبات الطعم تجعلنا نشعر بالسعادة، ولكننا ال نحتاجھا بالضرورة لضمان البق



.دعنا نتحدث أكثر عن األشیاء التي نحتاج إلیھا للتمتع بحیاة سعیدة
.أود أن یفكر كل واحٍد منكم في شيء واحد یجعلھ سعیًدا للغایة

.قد یكون ذلك عبارة عن شيء أو شخص أو عمل تقوم بھ

._________من األشیاء التي تجعلني سعیًدا 



أشیاء أكلھا
أشیاء ترتدیھا

،أشیاء تفعلھا مع أصدقائك
أشیاء تفكر فیھا

أشیاء في مجتمعك
مع أسرتك 

".األشیاء التي تسعدنا"









: االحتیاجات 
ھي األشیاء التي تساعدنا على الحیاة

وھي كل ما یتعلق بحاجة االنسان إلى الطعام والماء 
.والمسكن من أجل الحیاة

في حالة فالرغبة عبارة عن شيء من الجید الحصول علیھ، ولكن یمكننا الحیاة بدونھ
.الضرورة



: الرغبات 
عبارة عن أشیاء من الجید الحصول علیھا، 

ولكنھا غیر ضروریة ویمكننا
.الحیاة بدونھا

: االحتیاجات  
مثال على ذلك، . ھي األشیاء التي تساعدنا على الحیاة

.نحن بحاجة إلى الطعام والماء والمسكن من أجل الحیاة





األشیاء المجانیة واألشیاء التي تحتاج النقود
.إلطالقالكثیر من احتیاجاتنا ورغباتنا ال تكلفنا أي أموال على ا

و فقد نجد أن تبادل المشاعر الطیبة أو اللعب مع أصدقائنا أ
.االحتفال مع عائالتنا أشیاء مجانیة
.  ولكن البعض اآلخر یكلفنا النقود

كیف یمكننا الحصول على تلك األشیاء؟



البیع والشراء



الدرس الثاني



إلى شراء حذاء" حاجة"قد تكون لدیك 
لمساعدتك في حمایة قدمك والمحافظة على 

صحتك



في شراء حذاء جدید على" رغبة"ولكنك لدیك 
أحدث صیحة

.  لست بحاجة إلى الحذاء من أجل البقاء
.ببساطة، ما زال الحذاء القدیم یحمي قدمك



المنتجات وكیفیة تصنیع المنتجات الموجودة في
عالمنا

. تأتي جمیع المنتجات التي نحتاج إلیھا والتي نرغب فیھا من مكاٍن ما
فھذه المنتجات ال تظھر في منازلنا أو متاجرنا من تلقاء نفسھا



ھیا نفكر في القلم الرصاص



نحن نحتاج إلى القلم الرصاص
.لنتعلم ونتواصل مع اآلخرین

ولكن من أین تأتي األقالم الرصاص وكیف 
تُصنع؟



إن األقالم الرصاص التي نستخدمھا كل یوم لم تھبط علینا من السماء، أو 
.تنبُت من األرض، أو تظھر من تلقاء نفسھا

"من أین یأتي القلم الرصاص في رأیك؟"

األقالم الرصاص تأتي من المتاجر أو المكتبات



كیف تصل األقالم إلى المتجر؟



ھل یعتقد أُي منكم أن ھناك أشجاًرا تطرح أقالم 
رصاص؟

ھل األقالم الرصاص تنمو على الشجر؟



أن األقالم الرصاص مصنوعة من خشب األشجار 



ینمو األقالم الرصاص علي الشجر كالثمار أو 
األوراق ؟ 



لیس ھناك ما یعرف بشجرة األقالم الرصاص 
التي تنمو علیھا األقالم الرصاص

. كي نستخدمھا
ومن ثَم، فإن األقالم الرصاص ال تنبت على 

الشجر، وإنما یقوم االنسان بصناعتھا



.األقالم الرصاص تأتي من مصنع األقالم الرصاص
امفاألقالم الرصاص تُصنع في مصنع باستخدام الموارد أو المواد الخ





ةیتكون القلم الرصاص من ثالثة أجزاء رئیسی

الجزء المستخدم في الكتابة

"الكربون"أو " الرصاص"سن القلم 
"الجرافیت"یُصنع من 

الجزء المسؤول عن المسح
الجزء المسؤول عن جمع كل ھذه األجزاء بعضھا مع بعض

ِممَّ یُصنع ھذا الجزء من القلم الرصاص؟

الخشب



ةیتكون القلم الرصاص من ثالثة أجزاء رئیسی
الجزء المستخدم

في الكتابة، والممحاة، والساق الخشبیة التي تجمع كل األجزاء معًا

ِممَّ تُصنع كل ھذه األجزاء؟

الجرافیت

الخشب
المطاط





من أین یأتي الخشب؟
األشجار



من أین یأتي  المطاط؟
األشجار



من أین یأتي الجرافیت؟
األرضسطحمناجم تحت









الدرس الثالث



.یق رغباتناالقلم الرصاص عبارة عن شيء نستخدمھ یومی�ا لتلبیة احتیاجاتنا وتحق

.نحن نشتري القلم الرصاص من المتجر أو السوق

ما األشیاء األخرى التي نشتریھا من المتجر ونحتاج إلیھا في المدرسة؟

یمكننا شراء أو صناعة المنتجات للعنایة باحتیاجاتنا ورغباتنا

.اءالمنتجات ھي كلمة أخرى تشیر إلى ما نستخدمھ من أشی
األطعمة، والمالبس، وأدوا النظافة الشخصیة، والمفارش: مثال 

التزین، و تناول الطعام، واللعب، والنوم: مثال األشیاء التي یستخدمونھا ھم وأسرھم



.اع المختلفةالتقسیم إلى فئات یعني تصنیف العناصر حسب األنو

ارھا إلى ، تُصنع في مكان آخر مثل المصنع، ثم یتم إحضوالتزینالمفارشبعض المنتجات الواردة في قائمتنا، مثل 
.، تعد للبیع من أجلنا في السوقالطعاممثل وبعض المنتجات األخرى في قائمتنا،. المتجر لبیعھا

ا؟ما األشیاء التي یتم بیعھا؟ وما األشیاء التي یتم تصنیعھ: س 

المشط، فرشاة األسنان" أدوات النظافة الشخصیة"

اذكر مكانًا واحًدا تشتري منھ أسرتك األشیاء؟







المشط

البالستیك المشط

أدوات الزینة

السوق





الدرس الرابع



ما مكونات عصیر البرتقال؟

تقالإن البرتقال ھو المورد الرئیس المستخدم لتصنیع عصیر البر





.عھایستخدم العمال والفالحون والمھندسون الموارد إلنتاج المنتجات أو تصنی

ر بھا؟كیف یتم تحویل ھذه الموارد إلى منتجات نشتریھا ونتاج

لتصنیع أنھ یتم إرسال الجرافیت والمطاط والخشب إلى مصنع تصنیع األقالم الرصاص
أقالم رصاص

كیف یتم تصنیع القمیص من القماش؟

إن البضاعة كلمة أخرى مرادفة للمنتج





.المرحلة األولى ھي جمع القطن
.وستكون ھذه ھي الحركة التي نستخدمھا لتمثیل الحصاد وقطف القطن

مراحل تصنیع المالبس

القطن نبات ینمو في حقل

.  الحصاد یعني القطف
لموارد وحصاد القطن یعني كیفیة حصول الفالحین على ا

الالزمة لتصنیع المالبس

المرحلة الثانیة ھي التصنیع أو اإلنتاج

.قماشیتم نسج الخیوط من القطن، ویتم نسج الخیوط لتحویلھا إلى
.ةثم یتم تقطیع القماش حسب المقاس الصحیح ثم تتم الحیاك



قماشمقص

قص القماش



.راَءھابعد أن یتم تصنیع المالبس، فإنھ یتم إحضارھا إلى المتاجر أو السوق حتى یستطیع الناس ش



.البسبعد أن یقوم الناس بشراء المالبس، ستكون المرحلة التالیة ھي ارتداء الم



نرتدیھا أو وضعھا على الجسم لتخمین المقاس وضع القمیص على المالبس التي

المرحلة الثالثة ھي ارتداء المالبس



المرحلة الرابعة ھي التخلص منھا أو إعادة تدویرھا 







الدرس الخامس



"التكنولوجیا"الكلمة ھي 

ال تكون التكنولوجیا عبارة عن كمبیوتر دائًما

ز مھمةالتكنولوجیا ھي أي شيء یقوم األفراد بإنشائھ یساعدنا على إنجا

المھام ھي مثل المھام الوظیفیة أو العمل



أكثر سھولةتكون التكنولوجیا ماكینة أو اختراًعا یساعد الناس على تصنیع المنتجات بشكل







مل؟ما التكنولوجیا التي تستخدمھا في المدرسة للتعلم أو الع



ما التكنولوجیا التي نستخدمھا في اللعب؟

.ھلمن ُصنع اإلنسان، وتساعدك على القیام بشيء ما، أو القیام بشيء ما بشكل أسأن التكنولوجیا 

المنزل؟ما التكنولوجیا التي تستخدمونھا في حیاتكم الیومیة في 







الدرس السادس



والتكنولوجیا ھي شيء من ُصنع اإلنسان 
وتساعدنا على الحیاة والعمل واللعب

بشكل أسھل

الفرصة الختراع التكنولوجیا الخاصة بكم التي 
یمكن أن

تسھل الحیاة علیكم أو على أسركم



یخترع

ُصنع شيء ما لم یكن موجوًدا من قبلإن اختراع شيء ما یعني



ھذا االختراع غیر حقیقي
.ولكن من الممتع التفكیر فیھ



یحب سمیر لعب كرة القدم كل یوم، وعندما یكون في اإلجازة 
ولكن ال یستطیع. المدرسیة، فإنھ یلعب كرة القدم طوال الیوم

.سمیر لعب كرة القدم عندما یكون لدیھ واجب منزلي

حتى. أتمنى أال یكون لدي واجب منزلي: "قال سمیر في نفسھ
".  أستطیع لعب كرة القدم طوال الوقت

حتى . اختراع ماكینة للقیام بواجبھ المنزليثم فكر سمیر في
.یستطیع لعب كرة القدم لفترة أطول



.  ورسم صورة عن ماكینة الواجب المنزلي. فاستخدم سمیر خیالھ
.بھووضع قائمة بما یمكن لماكینة الواجب المنزلي أن تقوم

.  تراعھوأصبح سمیر جاھًزا لتنفیذ اخ. ثم طلب المساعدة من صدیقھ
.واآلن یستطیع سمیر لعب كرة القدم لفترة أطول



الواجب المنزليسمیر یخترع ماكینة

ما الخطوات التي قام بھا سمیر لیخترع ماكینتھ؟ 

خیالھفاستخدم سمیر
.وم بھووضع قائمة بما یمكن لماكینة الواجب المنزلي أن تق. ورسم صورة عن ماكینة الواجب المنزلي

بعدما فكر سمیر، ما الذي قام بھ أوالً ؟
استخدام الخیال-1
وضع قائمة بما ستقوم بھ الماكینة-2
طلب المساعدة من صدیقھ-3
كان مستعد�ا لتصمیم اختراعھ-4



:الخطوة األولى 
ي فكرة الختراع شيء ما لجعل الحیاة أسھل لك أو ألسرتك ھي تحدید ما ترید، واستخدام خیالك للتفكیر ف

عما تستطیع اختراعھ للمساعدة

ما الذي تحتاج والدتك إلى القیام بھ كل یوم؟

وھل یمكنك تخیل شيء ما یمكن أن یساعدھا للقیام بھذا؟



أعمال المنزل
أنسان آلي



أعمال المنزل
الواجب المنزلي 

طھي الطعام 
الجلوس مع األطفال

یلعب مع ریاضة 



:  الخطوة األخیرة 
في اختراع التكنولوجیا لمساعدتكم أو مساعدة أسركم على

.الحیاة أو العمل أو اللعب ھي الحصول على مساعدة من صدیق

"معلومات أو اقتراحات: التعلیقات"

كیف یمكنكم تطویر اختراعك؟





الدرس السابع



األجھزة
الجھاز عبارة عن آلة صممت لمساعدتك على القیام بعمل •

.ما في المنزل
تساعد مروحة السقف في تحریك الھواء والمحافظة على•

.برودتھ







األجھزة المنزلیة  
ارد التي إال أنھا في بعض األحیان تجعل حیاتنا سھلة للغایة لدرجة أننا ننسى العنایة بالمو. تجعل حیاتنا أكثر سھولة
.تستخدمھا تلك األجھزة

اذكر بعض الطرق التي تعلَّمناھا للعنایة بالبیئة؟

ننتجھاطرق المحافظة على نظافة البیئة وتقلیل كمیة النفایات التي

.الحفاظ على الماء

ودة یمكننا القیام بذلك عن طریق المحافظة على نظافة المیاه الموج
لدینا في األنھار والبحیرات العذبة وعدم تلوثھا



ماذا سیحدث لو كانت المیاه المستخدمة لغسل األطباق غیر نظیفة؟

.قد تتسبب المیاه غیر النظیفة في زیادة صعوبة تنظیف األشیاء
.  قد نصاب بأمراض بسبب شرب میاه غیر نظیفة أو استخدامھا في الطھي

.لذا فمن المھم الحفاظ على الماء لدینا



تخدام یمكننا االھتمام بالبیئة عن طریق عدم اإلسراف في اس•
.  المیاه

هیعرف ذلك بالحفاظ على الماء أو توفیر استھالك المیا•



.  یوجد العدید من األجھزة التي تستخدم المیاه في منزلنا
فمن یمكنھ إعطاؤنا  مثاالً ؟

غساالت األطباق •
دش االستحمام•
الحمامات •
خراطیم المیاه•



ھل تذكرون محلج القطن المسؤول عن فصل القطن عن البذور •
بشكٍل أسرع وأسھل من االعتماد على القوى االنسانیة فقط؟

قد تساعدنا بعض األجھزة الموجودة في منازلنا على استھالك•
.  كمیة أقل من المیاه إذا قمنا بالمھمة بمفردنا

لقاء إال أن بعض اآلالت ال یمكنھا التوفیر في استھالك المیاه من ت•
.نفسھا تماًما

ولكن ھناك أشیاء یمكننا نحن القیام بھا من أجل المساعدة في•
.  الحفاظ على المیاه، أو توفیر استھالك المیاه

المنزل ھل یمكن أليٍ منكم التفكیر في شيء یمكنكم القیام بھ في•
للمساعدة في توفیر استھالك المیاه؟



اق أوالً ، المطبخ، یمكننا ملء الحوض بالماء عند غسل األطب•
.بدالً من ترك الصنبور مفتوًحا طوال الوقت

الفرشاة في الحمام، یمكننا إغالق الصنبور أثناء غسل أسناننا ب•
.أو تقلیل مدة االستحمام

.یمكننا التأكد من امتالء الغسالة قبل بدء تشغیلھا•



.یمكننا إصالح أي أنابیب بھا تسریب في منازلنا•

.یمكننا تقلیل عدد مرات ري حدائقنا•





.یعد الحفاظ على المیاه جزًءا مھًما من الحفاظ على البیئة•
ي لذا أود أن یتعھد كٌل منكم بأن یبدأ في القیام بشيء واحد ف•

.  المنزل للحفاظ على المیاه

التعھد عبارة عن وعد



أتعھد بالمكوث فترات أقل 

أثناء االستحمام في الصباح





الدرس الثامن



رغیف الخبز



ھل تعرفون المكونات األساسیة الالزمة إلعداد الخبز؟

الدقیق

. من أي نبات نحصل على الدقیق



.المكون األساسي للخبز ھو القمح









اسة الدرَّ

اسة المزارع في حصد القمح بسرعة أكبر . تساعد الدرَّ
اسة مثال على اآلالت، ولكنھا أیًضا إحدى األدوات التي یمكن للمزارع استخدامھا .تعد الدرَّ



في أداة تُحمل بالید ویمكن للمزارع استخدامھا ھل یمكنكم التفكیر 
لمساعدتھ في حصد القمح؟

.عبارة عن أداة یستخدمھا المزارعون لحصاد القمح

المنجل





المطحن 

طاحونة لطحن القمح وتحویلھ إلى دقیق



الفرن لخبز الخبزالعجان الكھربي لخلط المكونات



من ھو العامل في مجتمعنا الذي یأخذ 
الدقیق ویخبزه لیصبح خبًزا؟



كیف ولماذا یعد الخبازون أصحاب حرف
مھمة في المجتمع ، و تخیل ما قد یحدث إذا لم 

.یعد ھناك خبازون في المجتمع 



شكًرا جزیالً 
عمو شعبان 



الدرس التاسع



المرحلة األولى من دورة حیاة الخبز؟

ینمو القمح في الحقول

المرحلة الثانیة ؟
اس ةیتم حصاد القمح باستخدام الجرار أو المنجل أو الدرَّ

المرحلة الثالثة ؟

طحن القمح



المرحلة الرابعة ؟

صنع عجینھ الخبز



مفید
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